
      

 

Notulen collegevergadering 21-7-2020 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, F. (Loco-secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 21-7-
2020 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 14-7-
2020 

Vaststellen. Akkoord, met dien verstande dat punt 7 als 
volgt genotuleerd dient te worden ''conform 
advies besloten, met dien verstande dat in 
september de businesscase van de gemeente 
Eijsden-Margraten SZMH ter eerste 
behandeling in college wordt gebracht''. 
 
 
 

3 Kennisgeving evaluatie-
rapport Structuur Visie 
Wonen Zuid Limburg 

Het evaluatierapport aan de raad aan te  
bieden en de raad in kennis te stellen van 
 het vervolgproces hieromtrent, conform  
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 
 

Conform advies. 

4 Markt Eijsden verplaatsen 
naar Kerkplein Breust 

1. Akkoord te gaan met  het verplaatsen van de 
markt naar het Kerkplein in Breust. 

2. Marktreglement Eijsden-Margraten 2020 
vaststellen. 

3. Het op korte termijn opstarten van de 
procedure voor de vereiste 
omgevingsvergunning. 

1 Conform advies besloten, onder de 
voorwaarden dat: 
a. Een tekstuele aanpassing plaatsvindt in het 
collegevoorstel; 
b. Legenda toegevoegd wordt aan het 
kaartmateriaal en de inkadering duidelijker 
wordt weergegeven; 
c. In overleg met betrokken ambtenaar wordt 
bekeken of een vergunningentraject wel nodig 
is dan wel bezien wordt op welke wijze dit zo 
snel mogelijk gerealiseerd kan worden; 
d. Verplaatsing pas aan de orde is nadat het 
eventuele vergunningentraject is doorlopen. 
2. Conform advies besloten. 
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3. Conform advies besloten. 
 

5 Beslissing op bezwaar, 
Dokter Poelsstraat 1 M te 
Gronsveld 

1. Het advies van de commissie over te 
nemen. 

2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk 
te verklaren. 

3. Het ingediende bezewaarschrift ongegrond 
te verklaren. 
 
 

1. Conform advies besloten. 
 
2. Conform advies besloten. 
 
3. Conform advies besloten. 

6 Evaluatie voorraadagenda 
eerste halfjaar 2020 en 
planning voorraadagenda 
tweede halfjaar 2020 
 

1. Kennis nemen van de evaluatie van de 
voorraadagenda over het eerste halfjaar 
2020; 

2. Instemmen met de planning van de 
voorraadagenda voor het tweede halfjaar 
2020; 

3. De raad conform de bijgaande conceptbrief 
hierover te berichten. 

1. conform advies besloten 
2. conform advies besloten, met dien 
verstande dat 
a) nota burgerparticipatie in het college wordt 
gebracht en gestuurd wordt op de 
onderwerpen Begrotingswijziging, RES en 
Enexis voor 25 augustus 2020; 
b) SZMH geagendeerd wordt voor de 
begrotingsvergadering in november middels 
een separaat raadsvoorstel; 
c) gezien de hoeveelheid raadsstukken in 
december in overleg met de griffier een extra 
raadsvergadering in november wordt 
georganiseerd; 
d) nagaan wordt wat wel en niet in de 
raadsvergaderingen van november en 
december behandeld kan worden. 
3. conform advies besloten met dien 
verstande dat de brief wordt aangepast 
conform 2. 
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7  Gezamenlijk collegevoorstel 
tijdelijke governance & 
samenwerkingsprincipes 
Middengebied (DEEL 1) en 
principe uitspraak deelname 
projectfiches (DEEL 2) 

Deel 1 
1. in te stemmen met de 

Samenwerkingsprincipes Middengebied; 
2. in te stemmen met de structuur en bemensing 

ten behoeve van een tijdelijke governance 
voor de samenwerking in het Middengebied; 

  
Deel 2 
3. in principe deel te nemen aan het project 

Analyse agrarische sector/vitaliteitsmanager 
van de programmalijn Landschap en 
Landbouw; 

4. in principe deel te nemen aan het project 
Duurzaamheidsfonds voor het Middengebied 
van de programmalijn Duurzaamheid; 

5. in principe deel te nemen aan het project de 
Gezonde Groene School van de 
programmalijn Vitale Samenleving;  

6. in principe deel te nemen aan het project 
Sectorplatform Vrijetijdseconomie Zuid-
Limburg van de programmalijn Toerisme van 
de Toekomst; 

Deel 1: 
1. ingestemd wordt met de Samen-
werkingsprincipes Middengebied met dien 
verstande dat 
a) de verantwoordelijkheid van het 
Middengebied (op termijn) belegd wordt bij de 
verantwoordelijke programmabestuurders en 
niet bij de secretarissen; 
b) per fiche duidelijke doelstellingen en 
mijlpalen worden benoemd, zodat bij elke 
projectopdracht aan de voorkant duidelijk is 
wat e.e.a. gaat opleveren; 
c) in het licht van het afleggen van 
verantwoordelijkheid een duidelijke monitoring 
plaatsvindt rondom de voortgang waarbij 1 
keer per kwartaal terugkoppeling plaatsvindt 
richting colleges en raad en hierover ook 
passende communicatie naar buiten toe wordt 
ingericht; 
d) inspanningen gericht dienen te zijn op 
resultaten en het vermeerderen van middelen 
via derde geldstromen; 
 
2. in te stemmen met de structuur en 
bemensing ten behoeve van een 
tijdelijke governance voor de samenwerking in 
het Middengebied; inhoudende dat Eijsden-
Margraten voor 
a) Programma Landschap/ Landbouw zowel 
ambtelijk als bestuurlijk een trekkende rol zal 
vervullen middels het afvaardigen van een 
programmamanager en portefeuillehouder: 
b) Programma Duurzaamheid volgend zal zijn 
en derhalve ambtelijk als bestuurlijk niet actief 
zal participeren; 
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c) Programma Vitale Samenleving zowel 
ambtelijk als bestuurlijk actief zal participeren; 
d) Programma Toerisme van de toekomst 
volgend zal zijn en derhalve zowel ambtelijk 
als bestuurlijk niet actief zal participeren. 
 
Deel 2 
3. in principe deel te nemen aan het project 
Analyse agrarische sector/ vitaliteitsmanager 
van de programmalijn Landschap en 
Landbouw; 
 
4. in principe niet deel te nemen aan het 
project Duurzaamheidsfonds voor het 
Middengebied van de programmalijn 
Duurzaamheid; 
 
5. in principe deel te nemen aan het project 
de Gezonde Groene 
School van de programmalijn Vitale 
Samenleving; 
 
6. in principe deel te nemen aan het project 
Sectorplatform Vrijetijds- economie Zuid-
Limburg van de programmalijn Toerisme van 
de Toekomst onder de voorwaarde dat de 
doelstelling van dit project nader 
geconcretiseerd wordt. 
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8 Opleggen last onder dwang-
som. Zonder vergunning 
ophogen perceel met grond 
en verwijderen beschermde 
kleine landschapselementen. 
Locatie Honthem perceel 
MGT02-L-144 in Margraten. 
 
 
 
 

Opleggen van een last onder dwangsom 
Locatie Honthem perceel MGT02-L-144  
in Margraten. 

Conform advies. 

9 Jaarverslag VTH+ 2019, 
Uitvoeringsprogramma VTH+ 
2020, eerste + tweede  
kwartaalverslag VTH+ 
UP2020 

1. Het Jaarverslag VTH+ 2019 vast te stellen; 
2. Het Uitvoeringsprogramma VTH+ 2020 

(UP2020) vast te stellen; 
3. De eerste en tweede kwartaalrapportage 

VTH+ UP2020 ter kennis name; 
4. Het vastgestelde Jaarverslag VTH+ 2019 en 

het UP2020 ter kennis name voor te leggen 
aan de raad; 

5. Het vastgestelde Jaarverslag VTH+ 2019  en 
het UP2020 in het kader van het 
Interbestuurlijk toezicht ter kennisname aan te 
bieden aan de Provincie Limburg. 

 
 

1. Conform advies besloten. 
2.  Conform advies besloten. 
 
3. Conform advies besloten. 
 
4. Conform advies besloten. 
 
 
5. Conform advies besloten. 

10 Dossieronderzoek Jeugd - 
WMO I & O research 

Kennis te nemen van bijgevoegd rapport  
en dit ter kennisname aan de raad te  
zenden. 

Akkoord, met dien verstande dat de brief 
aangepast wordt. 
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11 Aanbesteding verzwaard 
onderhoud Hoogstraat 
St.Jozefstraat te Oost 
Maarland. 

● Overeenkomstig aanbestedingsprotocol een 
meervoudige onderhandse 
aanbesteding(EMVI) op basis van laagste 
prijs te houden en hiervoor 5 bedrijven uit te 
nodigen 

 ● Met het oog op de doorlooptijd van het 
aanbestedingstraject een vooraankondiging 
laten uitgaan aan de 5 geselecteerde 
inschrijvers. 

 
 

Conform advies. 

12 Reactie motie 
burgerparticipatie Laag-
Caestert, Eckelrade en 
Bruisterbosch 

In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief 
aan de raad en over te gaan tot verzending aan 
alle raadsleden. 

Conform advies besloten, met dien verstande 
dat in de raadsbrief tot uitdrukking wordt 
gebracht dat de werkzaamheden in 
Bruisterbosch op korte termijn niet zullen 
plaatsvinden in afwachting van de resultaten 
van de overlegrondes. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 25-8-2020 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans 
 


